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Delegationsordning för primärvårdsnämnden
Delegation
Verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet liksom beslut som rör
myndighetsutövning kan inte delegeras.
Delegering omfattar endast sådana beslut som ryms inom nämndens budget. De beslut som
eventuellt inte ryms inom nämndens budget ska alltid fattas av nämnden, förutom vad som
framgår under avsnitt ”Ekonomi, Investeringar”.
Vid särskilt svårbedömda beslut kan delegaten återföra ärendet till nämnden för beslut.
Nedan redovisas primärvårdsnämndens delegation till landstingsdirektör, hälso- och
sjukvårdsdirektör och till divisionschef för primärvården (DC).
Principer för delegering
Primärvårdsnämnden delegerar ett antal uppdrag av särskild karaktär inom sitt eget
ansvarsområde.
Nämnden ska dock alltid besluta i ärenden av långsiktig och strategisk karaktär eller som har
stor ekonomisk betydelse, t.ex. verksamhetsförändringar inom gällande uppdrag eller
förändringar som har betydelse för landstingets medlemmar. Nämnden beslutar också i ärenden
som gäller övergripande inriktningar och mål för nämndens verksamhetsområde.
Verkställighetsbeslut
En mängd beslut inom landstingets verksamhet är en följd av och fattas inom ramen för
politiska beslut, s.k. verkställighetsbeslut. Sådana beslut kan inte prövas av domstol enligt
kommunallagens bestämmelser. De beslutas normalt av anställda. Besluten grundas inte på
delegering utan istället på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste
finnas för att landstingsverksamheten skall kunna fungera.
Vilka beslut som är politiska beslut och vilka som är verkställighetsbeslut är ibland svårt att
fastställa. Formellt besked kan bara lämnas av domstol efter överklagande enligt
kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning.
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Nämndens delegation
Primärvårdsnämnden har ansvaret för den löpande driften av landstingets primärvård. I denna
förteckning anges samtliga beslut som nämnden delegerar till hälso- och sjukvårdsdirektör och
divisionschef.
Teckenförklaringar
-= ingen delegering
LD
= delegation till landstingsdirektören, vidaredelegering är tillåten.
Hälso- och
= delegation till hälso- och sjukvårdsdirektör, vidaredelegering är inte tillåten.
sjukvårdsdirektör
DC
= delegation till divisionschef för primärvården, vidaredelegering är tillåten.
Anmälningsskyldighet
Beslut under avsnitt om firmateckning samt beslut om representation ska anmälas till
primärvårdsnämnden inom en månad.
Beslut i brådskande ärenden som, med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725),
fattats av primärvårdsnämndens ordförande, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Övriga delegerade beslut enligt förteckningen ska anmälas till nämnden på
nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från beslutsdatum.
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.
Innehåll sid 3 - 5








Firmateckning
Ekonomi, Investeringar
Hälso- och sjukvård
IT
Yttre miljö och arbetsmiljö
Rättsliga frågor
Övrigt
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Nämndens delegation
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa beslut som
rör myndighetsutövning kan inte delegeras.
Uppdrag
Firmateckning
1) Underteckna avtal och andra handlingar från nämnd

Nämndens
delegation
Nämndordf/-

2) Underteckna avtal inom Hälsoval Sörmland

DC

3) Ersättare för nämndens ordförande

Nämndens
vice ordf/-

4) Kontrasignering av ovan nämnda handlingar

DC

5) Ersättare för hälso- och sjukvårdsdirektör

Den som enligt
särskilt beslut är
förordnad som hälsooch sjukvårdsdirektör

6) Inför varje år och löpande vid förändring utse
beslutsattestanter/ersättare

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Ekonomi, Investeringar
7) Avskriva fordringar på högst
10 prisbasbelopp per fordran

DC

a) Avskriva fordringar från 10 prisbasbelopp per fordran

--

8) Beslut om att disponera medel ur landstingets
donationsfonder

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

9) Godkänna hyreshöjning till följd av ny- eller
ombyggnation upp till 150 000 kr i årlig driftskostnad

DC

Godkänna hyreshöjning till följd av ny- eller
ombyggnation över 150 000 kr i årlig driftskostnad

--

10) Fastställande av årlig plan för utrustningsinvesteringar

--

11) Initiera upphandling
Över 25 prisbasbelopp
Mindre än 25 prisbasbelopp

-LD
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Uppdrag
12)
a)
b)
c)

Försäljning av tjänster från kärnverksamhet, externt
över 3 mnkr (beslutas av LS)
mellan 1 mnkr och 3 mnkr per tillfälle
Mindre än 1 mnkr per tillfälle

13) Beslut om att anlita konsult
a) över 1 mnkr per konsultuppdrag
b) < 1 mnkr per konsultuppdrag
14) Anta underleverantör inom ordinarie verksamhetsområde
inom uppdragsram
a) från 1 mnkr per leverantör
b) mindre än 1 mnkr per leverantör
15) Rätt att teckna beställning vid upphandling av fastställda
investeringsobjekt med godkänd och undertecknad
inköpsanmodan
Hälso- och sjukvård
16) Beslut om ansvariga för medicintekniska produkter enligt
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
4
2
IT
1 personuppgiftsombud enligt PUL
17) Förordna
3
(personuppgiftslagen)
1
18) Fullgöra
2 de förvaltande uppgifter som åligger
personuppgiftsansvarig enligt PUL
Yttre miljö och arbetsmiljö
19) Ansvar för yttre miljö enligt för verksamheten adekvata
lagar och författningar, andra myndighetskrav och
landstingets miljöpolitiska beslut
20) Arbetsgivaransvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen,
för verksamheten adekvata författningar samt landstingets
politiska beslut
Rättsliga frågor
21) Slutlig prövning av ansökan att få ta del av allmän
handling

Nämndens
delegation
-DC
-DC

-DC
DC

DC

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
DC

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
(Enligt särskilt beslut i
LS 2011-12-12, § 228)
LD
(Enligt särskilt beslut i LS
2017-09-05, § 123/17)
DC
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Uppdrag

Nämndens
delegation

Övrigt
22) Beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap 39 §
Nämndordf/Kommunallagen (2017:725), där nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Denna beslutanderätt ska användas
restriktivt. Dessa beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var
brådskande.
23) Beslut om att skänka utrustning samt att sälja utrustning och
inventarier enligt upprättad kalkyl
a) från 6 basbelopp
-b) mindre än 6 basbelopp
DC
24) Beslut om att få mottaga donation
a) från 1 basbelopp
b) mindre än 1 basbelopp

-DC
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